
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/40774]

1 FEBRUARI 2019. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties
om aardgas en gasachtige producten te vervoeren door middel van leidingen van de nv Total Belgium op het
openbaar domein, gelegen te Grimbergen en Vilvoorde, dat eigendom van het Vlaamse Gewest is

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen, artikel 9, tweede en derde lid, en artikel 12, vervangen bij de wet van 8 mei 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1966 tot wijziging van de ligging of het tracé van een
gasvervoerinstallatie ter uitvoering van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en
andere door middel van leidingen, artikel 2, 3, 4 en 5;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 december 2003 met kenmerk P329-2950D tot verlenging van de
vervoersvergunning P323-1040 van 23 juni 1971: leiding van Merchtem tot Brussel (Marly) – vloeibare koolwaterstoffen,
gewijzigd door het Ministerieel Besluit met referentie P323-2169C van 29 maart 1990 tot overdracht aan de N.V. Total
Belgium (voorheen N.V. Fina);

Overwegende dat de Vlaamse Regering heeft beslist over te gaan tot de uitvoering van het programma “Werken
aan de Ring”, zoals ingeschreven in de beleidsnota “Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 - 2019”;

Overwegende dat het programma “Werken aan de Ring” beoogt de globale multimodale bereikbaarheid en de
leefbaarheid in de regio rond Brussel en de Vlaamse Rand te verbeteren en tegelijkertijd de verkeersveiligheid en de
doorstroming op de R0 wil verhogen;

Gelet op de aanwezigheid van voornoemde leiding om gasachtige producten te vervoeren in het projectgebied op
het grondgebied van de gemeenten Grimbergen en Vilvoorde, die toebehoren aan de nv Total Belgium;

Overwegende dat het programma “Werken aan de Ring” projecten omvat voor de aanleg van mobiliteitsinfra-
structuur die infrastructuurwerken noodzakelijk maken waarvoor de nutsleidingen moeten worden verplaatst;

Overwegende dat de verplaatsing van leidingen en installaties moet worden uitgevoerd in het belang van de
werken in het kader van de realisatie van het project “Werken aan de Ring”, wat een project van groot maatschappelijk
en strategisch belang is;

Overwegende dat die leidingen op het openbaar domein liggen dat eigendom van het Vlaamse Gewest is;

Overwegende dat de wijzigingen krachtens artikel 9, derde lid, van de wet van 12 april 1965 uitgevoerd worden
op kosten van degene die de gasvervoerinstallaties exploiteert;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 januari 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De nv Total Belgium, Handelsstraat 93, 1040 Brussel, houder van de toelating voor gasvervoer verleend
bij Ministerieel Besluit van 1 december 2003 met kenmerk P329-2950D tot verlenging van de vervoersvergunning P323-
1040 van 23 juni 1971: leiding van Merchtem tot Brussel (Marly) – vloeibare koolwaterstoffen, gewijzigd door het
Ministerieel Besluit met referentie P323-2169C van 29 maart tot overdracht aan de N.V. Total Belgium (voorheen
N.V. Fina) is ertoe gehouden op eigen kosten het gedeelte van voornoemde leiding in het projectgebied op het
grondgebied van Grimbergen en Vilvoorde te verplaatsen om de werken in het kader van het programma “Werken aan
de Ring” toe te laten. Die verplaatsing moet uiterlijk op 31 juli 2020 zijn uitgevoerd.

Art. 2. Een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal aan de nv Total Belgium en de federale
staatssecretaris, bevoegd voor het energiebeleid, betekend worden.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 februari 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
B. WEYTS
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